
                        FISA TEHNICA          
 
 
 
PRODUS: MILUSOS 
 
DESCRIERE:  SOLUŢIE PENTRU CURĂŢAT MULTISUPRAFEŢE  SPECIAL 
PENTRU ELIMINAREA MURADIEI SI A PRAFULUI.  
Curatator puternic, special creat pentru a îndeparta murdaria oferind o stălucire 
puternică suprefeţelor tratate. Datorita caracteristicilor sale, produsul este apt 
pentru diferite tipuri de materiale: ferestre, marmură sau lemn sunt doar câteva 
exemple. 
 

PROPIETATI:  
- Curăţă, protejează si oferă strălucire de la prima aplicare. Crează o 

pulicula protectore care împiedică depunerile posterioare de apă, praf si 
murdărie.  

- Proporţionează suprafeţelor protecţie împotriva îmbătrânirii, datorită 
agenţilor atmosferici (oxigen, apă, lumină, ozon etc.) sau oxidului.  

- Datorită elementelor chimice, nu decolorează suprafeţele, nici in stare 
pură.  

- Se poate utiliza in diferite medii si suporta a mare gama de temperaturi.  
- Oferă uscare rapidă.  
- Admite dilarea, fiind un produs concentrat, de aceea este o soluţie 

rentabilă şi economică.  
 
APLICARI:  
 

1. Soluţie specială pentru geamuri.  
2. Pardoseli de marmura.  
3. Elimina urmele de lichid care se depozitează pe mese, mobilier bar etc.  
4. Soluţie anti-praf. 

În general se poate utiliza ca soluţie universală pentru: hoteluri, restaurante, 
cafeterii, cofeterii, spitale, birouri, etc. 
 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid Opac.  

Alb.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.050 ± 0.050 g/ml. 
- pH………………………………..: 9,5 ± 0.5. 
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



 
MOD DE APLICARE :  
 
Produsul se poate aplica in stare pură sau diluat.  
Se poate aplica prin pulverizare sau frecare.  
1. Pulverizare: se pulverizează produsul pe toată suprafaţa, se aşteaptă câteva 
minute, după care se clăteşte cu apă.  
2. Frecare: Se umezeşte o lavetă sau burete cu, care se freacă suprafaţa. Se 
clăteşte cu apă. 
- Pentru pardoseli se aplica 80cc. de produs pentru 8L de apă.  
- Pentru curatenie in general se recomanda diluarea, 1 parte de produs pentru 6 
parti de apa.  
- Geamuri si oglinzi: se recomandă diluarea, 1 parte de produs pentru 10 parti 
de apa.  
 
 
MASURI DE PRECAUTIE:  
 
S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 
un specialist.  
S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 
A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 
de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 
Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 
Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 
 
 
Data realizarii: 14/09/2015 
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